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Modelo Tipo de Sinalização Direcional Comercial 

Zona Urbana de Faro e Montenegro - Modelo I 

 
Sinalização comercial, conforme modelo que consta do desenho 1, para aplicação na Zona Urbana 

de Faro e Montenegro - Zona 1, conforme planta de zonamento (desenho 4). 

Coluna – Perfil de alumínio tubular, de secção circular com diâmetro exterior de 118 MM e, tubo 

interior em perfil de alumínio tubular, de secção circular com diâmetro exterior de 89 MM e, 2 ½ 

bases em ferro fundido, para fixação da coluna ao solo. 

Placas – Caixas retangulares com 1500x300mm, aro exterior em perfil de alumínio, conformado de 

forma retangular, com cantos arredondados e maquinados totalmente a frio, garantindo deste 

modo manter as características iniciais dos materiais; chassi em alumínio; chapas informativas, 

frente e costas, em chapa de alumínio com 2mm de espessura, fixam ao aro exterior através de 

ranhuras existentes no mesmo. 

Topo de remate, Anel de união e Separadores - Alumínio com ligas de alta resistência mecânica. 

Base – 2 1/2 bases em Ferro Fundido (Ferro Nodular). 

 

Acabamento Final 

Proteção anticorrosiva - COLUNA, CHASSIS E PLACAS INFORMATIVAS: Tratamento químico dos 

alumínios através de cromatação amorfa, por sistema de aspersão em túnel fechado. 

Pintura - Lacagem a pó poliester, com polimerização de resinas a 200º C, nas cores de carta Ral 

(desde que existentes em carta Ral). 

Ref Lectorização - Aplicação de vinis autocolantes do tipo “3M”ou equivalente, em uma ou nas 

duas faces das placas. 

A execução do grafismo, simbologia, e a utilização das cores, deverá tomar como referencia os 

exemplos que constam do desenho 5, admitindo-se a utilização de outras cores e simbologia, 

consoante a atividade a que referem, a submeter a aprovação da Câmara Municipal. 

Deverá ser utilizado o tipo de letra “ARIAL”, 200 pt de altura (50 mm), c/ limite máximo de duas 

linhas de texto, que poderão corresponder a duas indicações (estabelecimentos, empresas, outros) 

por cada face da placa. 

Fixações - Fixação das 2 1/2 bases da coluna ao solo, através de 4 chumbadores do tipo bengala, 

em aço CK45 M16x500/100 MM, previamente encastrados em maciço de betão (qualidade B 30). 

Os maciços são colocados a uma cota inferior à do pavimento (- 50 mm), para permitir a ocultação 

da base de fixação, com a reposição do pavimento existente.  
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Desenho 1 – Modelo Tipo de Sinalização Direcional Comercial 

Zona Urbana de Faro e Montenegro - Modelo I 
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Modelo Tipo de Sinalização Direcional Comercial  

Centros Históricos de Faro e Estoi - Modelo II 

 

Sinalização comercial, conforme modelo que consta do desenho 2, a colocar na Zona 2 

correspondente aos Centros Históricos de Faro e de Estoi, conforme planta de zonamento (desenho 

4). 

Postes 

Postes tubulares em Aço inoxidável AISI 316 escovado, de secção circular, com diâmetro exterior de 

100mm, c/ espessura adequada, chumbado ao pavimento através de maciço de betão, com base a 

definir em função do local onde será aplicado, devendo garantir as condições de estabilidade e 

segurança. 

A base de fixação será colocada a uma cota inferior à do pavimento (- 50mm), para permitir a sua 

ocultação com a reposição do pavimento existente. 

Cada poste poderá suportar até ao máximo de 6 placas, pelo que terá uma altura máxima de 3,70m 

acima do solo. 

Para efeitos da segurança dos utilizadores do espaço publico, a base da placa inferior deverá 

garantir uma distância mínima de 2,20m ao solo. 

Cada uma das placas será fixa a uma secção do poste com altura de 0,25m, que será amovível e 

direcionável, no sentido de garantir uma rotação independente, conforme representado no 

desenho 2. 

Placas 

Em aço inoxidável AISI 316, com 750mm x 200mm e 2 mm de espessura, revestidas com tela 

retrorrefletora nas faces que contêm informação, garantindo valores adequados do coeficiente de 

retrorreflexão e do fator de luminância. 

A execução do grafismo, simbologia, e a utilização das cores, deverá tomar como referencia os 

exemplos que constam do desenho 5, admitindo-se a utilização de outras cores e simbologia, 

consoante a atividade a que referem, a submeter a aprovação da Câmara Municipal.  

Deverá ser utilizado o tipo de letra “ARIAL”, 200 pt de altura (50mm), c/ limite máximo de duas 

linhas de texto, que poderão corresponder a duas indicações (estabelecimentos, empresas, outros) 

por cada face da placa. 
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Desenho 2 - Modelo Tipo de Sinalização Direcional Comercial 

Centros Históricos de Faro e Estoi - Modelo II 
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Modelo Tipo de Sinalização Direcional Comercial  

Zona Rural - Modelo III 

 

Sinalização comercial, conforme modelo que consta do desenho 3, a colocar na Zona 3 

correspondente ao restante Concelho – Zona Rural, conforme planta de zonamento (desenho 4). 

Postes 

Poste tubular em ferro galvanizado e lacado a poliéster a uma temperatura de 220ºc, ao RAL 7011 

de secção circular com diâmetro exterior de 90mm e 3,2mm de espessura mínima, chumbado ao 

pavimento através de maciço de betão, com base a definir em função do local onde será aplicado, 

devendo garantir as condições de estabilidade e segurança. As dimensões dos tubos poderão ter 

uma tolerância de 2,5%; 

A base de fixação será colocada a uma cota inferior à do pavimento (- 50mm), para permitir a sua 

ocultação com a reposição do pavimento existente. 

Cada poste poderá suportar até ao máximo de 5 placas por cada face. As placas a colocar em cada 

poste deverão ter o mesmo comprimento, podendo variar apenas na altura. 

Para efeitos da segurança dos utilizadores do espaço publico, a base da placa inferior deverá 

garantir uma distância mínima de 2,20m ao solo. 

Cada uma das placas será fixa a uma secção do poste com altura de 0,27m ou de 0,32m (conforme 

a placa a aplicar), que será amovível, permitindo o encaixe e fixação das placas através de 

braçadeiras. 

Placas 

As placas serão em alumínio, com 2mm de espessura, lacadas a poliéster a temperatura de 220ᵒC, e 

poderão ter dimensões variáveis, em função da designação da empresa: 

- Comprimento entre 750mm a 1200mm; 

- Altura será 250mm ou 300mm. 

A execução do grafismo, simbologia, e a utilização das cores, deverá tomar como referencia os 

exemplos que constam do desenho 5, admitindo-se a utilização de outras cores e simbologia, 

consoante a atividade a que referem, a submeter a aprovação da Câmara Municipal.  

Deverá ser utilizado o tipo de letra “ARIAL”, c/ limite máximo de duas linhas de texto, que poderão 

corresponder a duas indicações (estabelecimentos, empresas, outros) por cada face da placa. 
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Desenho 3 – Modelo de Sinalização Direcional Comercial 

Zona Rural - Modelo III 
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Desenho 4 – Planta de Zonamento  

  

Zona 1 - Modelo I – Zona urbana Faro e Montenegro 

Zona 2 - Modelo II – Zona urbana – Centros Históricos de Faro e Estoi 

Zona 3 - Modelo III – Zona rural 
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Desenho 5 – Esquema da imagem gráfica das Placas de Sinalização 

 

 


